
Beste lezer,

De coronapandemi zorgt wereldwijd voor oplopende 
armoede. Nepal wordt zwaar getroffen. Producties 
lopen terug, de prijzen stijgen en mensen verliezen 
hun werk. 

Sociale bescherming

In Nepal werken veel van de ouder(s)/verzorger(s) 
van onze kinderen als ‘dagloner’. Ze krijgen per dag 
betaald en werken alleen als dat werk voorhanden is. 
Nepal zit het afgelopen halfjaar regelmatig in 
volledige lockdown waardoor er helemaal geen 
inkomen meer voor deze mensen is. Een aantal van 
hen zijn hierdoor naar het platteland vertrokken, 
terug naar hun families zodat ze in ieder geval genoeg
te eten en te drinken hebben om zichzelf en de 
kinderen in leven te houden. Sociale bescherming is 
nog nooit zo belangrijk geweest. Wij helpen de 
gezinnen om zich te kunnen blijven voorzien in hun 
eerste levensbehoeften.

Online thuisonderwijs

De regering in Nepal heeft aangegeven dat er dit hele
schooljaar geen fysiek onderwijs mogelijk zal zijn. Er 
is gestart met online thuisonderwijs. Dit vergt een 
grote dosis aanpassingsvermogen en inzet van onze 
begeleiders en kinderen. Inmiddels is het voor bijna al
onze kinderen mogelijk om de lessen te volgen.

De school is begonnen met de uitgifte van 
schoolboeken. De begeleiders hebben persoonlijk de 
boeken bij de kinderen gebracht. Zij helpen de 
kinderen telefonisch met onderwijs waar en wanneer 
dit nodig is. Voor twee kinderen die naar het dorp zijn
vertrokken is het (nog) niet mogelijk om deel te 
nemen aan de online lessen omdat er geen 
internetverbinding mogelijk is. We zoeken, samen 
met de families, naar een oplossing hiervoor.

Ook de komende periode doen we ons uiterste best 
om de kinderen en hun families zo goed 
mogelijk te ondersteunen om deze moeilijke en 
vooral onzekere periode door te komen.

Tot nu toe hebben wij onder de kinderen en de 
begeleiders geen coronabesmettingen. Laten we 
hopen dat dit de komende tijd onveranderd blijft.
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